
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

Προστατέψτετον εαυτό σας και τους μαθητές σας

● Ενημερώστε τα παιδιά να μείνουν σπίτι αν νιώθουν άρρωστα.

● Εκπαιδεύστε τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για
τουλάχιστον  20  δευτερόλεπτα  ή  να  τα  απολυμαίνουν  με  αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα μετά από κάθε διάλειμμα και ειδικά πριν τη λήψη
φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

● Βοηθήστε  τα  παιδιά  να  συμμετέχουν  στον  συχνό  καθαρισμό  των
επιφανειών και των αντικειμένων μέσα στην τάξη (π.χ.  θρανία, τσάντες,
βιβλία κλπ).

● Ενημερώστε τα παιδιά για το πόσο σημαντικό είναι να μην ανταλλάσσουν
μεταξύ  τους  αντικείμενα  (π.χ.  στυλό,  βιβλία,  κινητά  τηλέφωνα,
χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ).

● Παρακολουθήστε καθημερινά τον αριθμό των μαθητών που λείπουν και
ενημερώστε τον διευθυντή του σχολείου σε περίπτωση που ο αριθμός των
απόντων μαθητών αυξάνεται.

● Αφιερώστε χρόνο για να ενημερώσετε τους μαθητές σας για τον ιό αλλά
και για να τους ενθαρρύνετε να μιλήσουν για τους φόβους τους και τις
ανησυχίες τους σχετικά με τον ιό.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  υποστήριξη  ή  παρέμβαση  μπορείτε  να  απευθυνθείτε  στην  ειδική
ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054,2105212056, 210 5212058

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση:2152156060
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειάσας και το σχολείο

 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που είναι
αναρτημένες στο σχολείο και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής:

- Να  αποφεύγουν  τη  στενή  επαφή  με  άτομα  που  παρουσιάζουν
συμπτώματα  του  ιού  και  να  κρατούν  αποστάσεις  από  τους
ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας.

- Να  βήχουν  και  να  φτερνίζονται  στον  αγκώνα  τους  ή  σε  ένα
χαρτομάντιλο το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

- Να  πλένουν  συχνά  τα  χέρια  τους  με  σαπούνι  και  νερό  για
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπταειδικά πριν τη λήψη φαγητού και
μετά τη χρήση της τουαλέτας.

 Κρατήστε  τα παιδιά  στο σπίτι  αν  νιώθουν  άρρωστα,  επικοινωνήστε
άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση
με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε
το σχολείο.

 Αποθαρρύνετε  τα παιδιά  να συνωστίζονται  σε  κλειστούς χώρους με
πολλά άτομα.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  υποστήριξη  ή  παρέμβαση  μπορείτε  να  απευθυνθείτε  στην  ειδική
ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054,2105212056, 2105212058

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση:2152156060
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!

Προστάτευσε τον εαυτό σου και το σχολείο σου

 Να βήχεις ή να φτερνίζεσαι στον αγκώνα σου ή σε χαρτομάντιλο,  το
οποίο θα πετάς αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

 Να μην βάζεις τα χέρια σου στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια σου.

 Να πλένεις συχνά τα χέρια σου με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20
δευτερόλεπτα,ειδικά πριν  τη λήψη  φαγητού και  μετά  τη χρήση
της  τουαλέτας.  Αν  δεν  υπάρχει  σαπούνι  και  νερό,  μπορείς  να
χρησιμοποιήσεις αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

 Να μην ανταλλάσσεις αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, κινητό
τηλέφωνο, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ) με τους συμμαθητές σου.

 Να κρατάς απόσταση 1,5 μ. με τους συμμαθητές σου μέσα στην τάξη
και στους άλλους χώρους του σχολείου, καθώς και με τους φίλους και
γνωστούς σου έξω από το σχολείο.

 Σε περίπτωση που εμφανίσεις πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή
να ενημερώσεις άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες σου ή τον καθηγητή σου
και να μείνεις σπίτι μέχρι να νιώσεις τελείως καλά.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  υποστήριξη  ή  παρέμβαση  μπορείτε  να  απευθυνθείτε  στην  ειδική
ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054,2105212056, 210 5212058
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Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση:2152156060

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-
19)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-COV-2

2Μαϊου 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  τρέχουσα  επιδημία  COVID-19  οφείλεται  στο  νέο  κορονοϊό  SARS-CoV-2,  που  ανήκει  στην  οικογένεια  των
Coronoviridae, μία μεγάλη οικογένεια RNA ιών. Με τα έως τώρα δεδομένα ο ιός  SARS-CoV-2 έχει ανιχνευθεί σε
δείγματα από το αναπνευστικό, τα κόπρανα και το αίμα. Ο ιός SARS-CoV-2 μεταδίδεται άμεσα μέσω σταγονιδίων
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που  παράγονται  όταν  ένα  μολυσμένο  άτομο  βήχει  ή  φταρνίζεται  ή  έμμεσα  μέσω της  επαφής  με  μολυσμένες
επιφάνειες  (μέσω  χεριών,  που  χωρίς  να  έχει  προηγηθεί  υγιεινή  των  χεριών,  έρχονται  σε  επαφή  με  τους
βλεννογόνους της μύτης, του στόματος και των οφθαλμών).

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥSARS-CoV-2 ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα δεδομένα σχετικά με το χρόνο και τις συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία κ.α.)που επηρεάζουν την επιβίωση
του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον είναι προς το παρόν περιορισμένα. Πρόσφατες μελέτεςδείχνουν ότι ο ιός
SARS-CoV-2 επιβιώνει έως 4 ώρες πάνω σε χαλκό, έως 24 ώρες πάνω σε χαρτόνι και έως 2-3 ημέρες πάνω σε
πλαστικές ή ανοξείδωτες επιφάνειες, αλλά με σημαντικά μειωμένο ιϊκό φορτίο. 

Επίσης, μελέτη που έγινε σε δωμάτια ασθενών με λοίμωξη COVID-19 έδειξε διαφορετικά επίπεδα περιβαλλοντικής
μόλυνσης, που διακυμάνθηκαν μεταξύ 1 θετικού δείγματος για τον ιό SARS-CoV-2 σε σύνολο 13 περιβαλλοντικών
δειγμάτων  και  13  θετικά  για  τον  ιό  SARS-CoV-2  σε  σύνολο  15  περιβαλλοντικών  δειγμάτων.  Τέλος,  μελέτες
παραγωγής αερολύματος σε ελεγχόμενες συνθήκες έδειξαν ότι η ο ιός SARS-CoV-2 περαμένει μέχρι καιτρεις ώρες
στον αέρα μετά την παραγωγή αερολύματος. 

Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν την παρουσία του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλονασθενών με λοίμωξη
COVID-19 και ενισχύουν την άποψη ότι οι  επιφάνειες και τα αντικείμενα παίζουν ρόλο στη διασπορά του ιού.
Συνεπώς, ο σχολαστικός καθαρισμός του περιβάλλοντος του ασθενούςείναι απαραίτητος για τον περιορισμό της
διασποράς του ιού SARS-CoV-2. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19

Τα περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού περιλαμβάνουν:

 συστηματικό καθαρισμό με χλωριούχο διάλυμα των επιφανειών, των αντικειμένων, του εξοπλισμού και των
υφασμάτων (κλινοσκεπάσματα, πετσέτες,  ρουχισμός) που χρησιμοποιούνται  από επιβεβαιωμένα ή ύποπτα
περιστατικά λοίμωξης COVID-19

 ελαχιστοποίηση της κοινής χρήσης αντικειμένων με ύποπτο η επιβεβαιωμένο περιστατικό 
 επαρκή αερισμό των χώρων

1.Οδηγίες καθαρισμού με χλωριούχο διάλυμα μετά την παραμονή ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού
λοίμωξης COVID-19 σε δημόσιο χώρο εκτός χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας

 Στην περίπτωση παραμονής ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού λοίμωξης  COVID-19 σε δημόσιο
χώρο εκτός χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. χώρο αναμονής δημόσιου κτηρίου, δωμάτιο ξενοδοχείου,
γραφείο,  δωμάτιο  για  την  οικιακή  απομόνωση  ασθενούς,  κ.α.),  μετά  την  αποχώρηση/  απομάκρυνση  του
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ατόμου  από  τον  χώρο,  για  τον  τελικό  καθαρισμό,  θα  πρέπει  ο  χώρος  να  αερίζεται  με  φρέσκο  αέρα  για
τουλάχιστον 1 ώρα και μετά να καθαρίζεται με χλωριούχο διάλυμα προσεκτικά.
 Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, όλες οι  δυνητικά μολυσμένες  επιφάνειες
(συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων)  πρέπει  να καθαρίζονται  πρώτα με ουδέτερο απορρυπαντικό  και
καλή μηχανική τριβή και στη συνέχεια – αφού στεγνώσει η καθαριζόμενη επιφάνεια - να καθαρίζονται με:

o φρέσκο  διάλυμα  υποχλωριώδους  νατρίου  συγκέντρωσης  τουλάχιστον  0.1%  [αραίωση  1:50
(20ml:1000ml) αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, ισοδύναμο με 1000 ppm
διαθέσιμου χλωρίου] για τουλάχιστον 1 min
o διάλυμα αιθανόλης 70% για τουλάχιστον 1 min, αν η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί από τη
χρήση του υποχλωριώδους νατρίου 
o άλλο απολυμαντικό  σκεύασμα,  εγκεκριμένο  από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ),  με
αποδεδειγμένη δράση κατά των ελυτροφόρων ιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την
εθνική νομοθεσία, όσον αφορά την αποτελεσματική (εφαρμογή για όσο χρόνο συνιστάται) και ασφαλή
χρήση του προϊόντος. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση των απολυμαντικών μπορείτε να βρείτε
στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας στο https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-
ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-
epifaneies.

 Ο καθαρισμός με σαπούνι και νερό μειώνει τον αριθμό των μικροβίων και των ρύπων.
 Θα πρέπει να αποφεύγεται  oψεκασμός και το πιτσίλισμα (splashing) κατά τη διάρκεια της καθαριότητας
και  ως  μέθοδος  απολύμανσης.  Ο  ψεκασμός  ενδέχεται  να  προκαλέσει  την  παραγωγή  μολυσματικού
αερολύματος, η αποτελεσματικότητά του είναι αβέβαιη, και ενέχει αυξημένο κίνδυνο έκθεσης του χρήστη σε
τοξικές ουσίες.
 Οι επιφάνειες με τις οποίες ερχόταν σε επαφή το ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα συχνά, πρέπει να
καθαρίζονταισχολιαστικά καισυχνότερα από ό,τι  συνήθως.Οι επιφάνειες αυτές περιλαμβάνουν:  πόμολα και
χερούλια  θυρών,  τηλέφωνα,  θρανία,  υπολογιστές,  πληκτρολόγια,  διακόπτες,  κουπαστές,  καρέκλες,
υποβραχίονια πολυθρόνων, επιφάνειες τραπεζιών, κουμπιά ανελκυστήρων, κ.α.
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα/μολυσμένα με βιολογικά
υγρά (σάλιο, εκκρίσεις του αναπνευστικού), καθώς και σε τουαλέτες, νιπτήρες και χώρους υγιεινής γενικότερα.
 Συστήνεται ο εξοπλισμός καθαριότητας (πανιά, σφουγγάρια, χαρτί,  σφουγγαρίστρα, κ.α.) να είναι μίας
χρήσης ή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το χώρο αυτό, αν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός
καθαριότητας δεν είναι μίας χρήσης, πρέπει  να καθαρίζεται  μετά από κάθε χρήση μέσα σε 0.1% διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου ή σε απολυμαντικό διάλυμα με ιοκτόνο δράση. 

 Πρέπει  να  ακολουθείται  ο  σωστός  και  ασφαλής  τρόπος  εφαρμογής,  αφαίρεσης  και  απόρριψης  του
εξοπλισμού ατομικής προστασίας (με συχνή υγιεινή χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ). 

 Μετά τον καθαρισμό και την απόρριψη του εξοπλισμού ατομικής προστασίας πρέπει να ακολουθεί πάντα
υγιεινή των χεριών: πλύσιμο με νερό και σαπούνι (συνολική διάρκεια 40-60 δευτερόλεπτα)ή, αν αυτό δεν είναι
εφικτό,  χρήση  αντισηπτικού  διαλύματος  με  περιεκτικότητα  60-90% σε  αιθανόλη  (συνολική  διάρκεια  20-30
δευτερόλεπτα).

 Όλα τα υφάσματα (κουρτίνες,  κλινοσκεπάσματα,  ρούχα,  κ.α.)  πρέπει  να πλένονται  σε θερμοκρασία  
60oC με προσθήκη απορρυπαντικού. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των υφασμάτων, θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά προϊόντα που περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο ή απολυμαντικές ουσίες
ειδικές για τα υφάσματα αυτά.Στην περίπτωση που κάποια αντικείμενα με υφασμάτινη επένδυση δεν μπορούν
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να καθαριστούν ή να πλυθούν όπως περιγράφεται παραπάνω (π.χ. έπιπλα επικαλυμμένα με ταπετσαρία ή
στρώματα), μπορεί να εφαρμοστεί καθαρισμός με ατμό.
 Πρέπει  να  αποφεύγεται  το  τίναγμα  των  υφασμάτων,  έτσι  ώστε  να  ελαχιστοποιείται  η  πιθανότητα
διασποράς του ιού στον αέρα.

 Οι ανωτέρω συστάσεις πρέπει να ακολουθούνται και για τον καθαρισμό δωματίου ασθενούς με λοίμωξη
COVID-19  στην  περίπτωση  της  κατ’  οίκον  νοσηλείας.  Όσον  αφορά  τον  ελάχιστο  προτεινόμενο  ατομικό
προστατευτικό  εξοπλισμό  του  ατόμου  που  καθαρίζει  σε  αυτήν  την  περίπτωση,  η  χρήση  προστατευτικής
ρόμπας μίας χρήσης μπορεί να αντικατασταθεί με αδιάβροχη ποδιά – η οποία πρέπει να πλένεται προσεκτικά
με ζεστό νερό και απορρυπαντικό μετά από κάθε χρήση ή να είναι μίας χρήσεως - και τα προστατευτικά γυαλιά
να παραληφθούν, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει πιθανότητα εκτίναξης μολυσματικών σωματιδίων. 

 Τα  απορρίματα  που  παράγονται  κατά  τη  διάρκεια  του  καθαρισμού  θα  πρέπει  να  ασφαλίζονται  σε
ξεχωριστή σακούλα, η οποία μπορεί να απορρίπτεται στους πράσινους κάδους σκουπιδιών. 

 Συστήνεται τέλος να κρατούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού καθαριότητας στις περιπτώσεις
ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, για πιθανή ιχνηλάτηση επαφών και παρακολούθηση για 14 ημέρες
μετά τον καθαρισμό.

2.Γενικές οδηγίες αερισμού, καθαρισμού για όλους τους δημόσιους χώρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19

Για τον  καθαρισμό  δημόσιων χώρων που επισκέπτεται  το  ευρύ  κοινό,  συνιστάται  η χρήση  διαφορετικού  εξοπλισμού
καθαριότητας  μεταξύ  των  χώρων  που  επισκέπτεται  το  ευρύ  κοινό  και  αυτών  που   χρησιμοποιούν  οι  εργαζόμενοι.
Ειδικότερα συστήνονται τα ακόλουθα:

 Επαρκής  φυσικός  αερισμός  (π.χ.  άνοιγμα  παραθύρων,  χρήση  ανεμιστήρων).  Αποφυγή  ανακύκλωσης  του
αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αερισμό δημόσιων χώρων μπορείτε να απευθυνθείτε στη
σχετική  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Υγείας  στο  https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-
ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-
iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn.
 Επιφάνειες οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά πρέπει να καθαρίζονται όσο το δυνατόν συχνότερα (τουλάχιστον
καθημερινά, και εάν είναι δυνατόν ακόμα πιο συχνά). Παραδείγματα τέτοιων επιφανειών είναι: πόμολα και χερούλια
θυρών,  καρέκλες,  υποβραχιόνια  πολυθρόνων,  επιφάνειες  τραπεζιών,  διακόπτες,  κουπαστές,  βρύσες,  κουμπιά
ανελκυστήρων κ.α.

 Η  χρήση  ουδέτερου  απορρυπαντικού  για  τον  τακτικό  καθαρισμό  επιφανειών  σε  δημόσιους  χώρουςπου
επισκέπτεται το ευρύ κοινό θεωρείται επαρκής. Προσοχή, αυτό δεν ισχύει για χώρους όπου έχει παρευρεθείύποπτο ή
επιβεβαιωμένο περιστατικό λοίμωξης COVID -19, οπότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες της παραγράφου 1. 

 Oι δημόσιες τουαλέτες, οι νιπτήρες και οι χώροι υγιεινής που χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα (όπως π.χ. σε
αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, κ.α.) πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά. Συστήνεται ο καθαρισμός αυτών των χώρων
με  ιοκτόνο  απολυμαντικό,  όπως  π.χ.  διάλυμα  υποχλωριώδους  νατρίου  σε  συγκέντρωση  0.1%  [αραίωση  1:50
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(20ml:1000ml) αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, ισοδύναμο με 1000 ppm διαθέσιμου
χλωρίου]  για τουλάχιστον 1  min, ή άλλο ιοκτόνο προϊόνεγκεκριμένο από τον ΕΟΦ ακολουθώντας τις  οδηγίες του
κατασκευαστή.

 Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φοράει κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.Η χρήση αδιάβροχης
στολής/ρόμπας(που αφαιρείται και πλένεται συχνά με ζεστό νερόή είναι μιας χρήσεως) και γαντιών θεωρείται επαρκής
για  τον  καθαρισμόδημόσιων  χώρων.  Προσοχή,  αυτό  δεν  ισχύει  για  χώρους  όπου  έχει  παρευρεθεί  ύποπτο  ή
επιβεβαιωμένο περιστατικό λοίμωξης COVID -19, οπότε και θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες της παραγράφου 1.

 Τα απορρίματα που παράγονται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού μπορούν να απορρίπτονται στους πράσινους
κάδους σκουπιδιών.

3.Καθαρισμός εξωτερικών χώρων κατά της διάρκειας της πανδημίαςCOVID-19

 Για  τους  εξωτερικούς  χώρους,  όπως  παιδικές  χαρές  και  πάρκα,  η  εφαρμογή  των  συνήθων  πρακτικών
καθαρισμού θεωρείται επαρκής. Δεν χρειάζεται απολύμανση. Ειδικότερα: 

o Δεν συστήνεται ο ψεκασμός με απολυμαντικές ουσίες σε εξωτερικές παιδικές χαρές, καθότι δεν
έχει αποδειχθεί ότι η πρακτική αυτή μειώνει τον κίνδυνο διασποράς της λοίμωξης COVID-19 στο ευρύ
κοινό και δεν αποτελεί αποτελεσματική και συνετή χρήση των διαθέσιμων πόρων.
o Επιφάνειες  από  πλαστικό  ή μέταλλο,  με  τις  οποίες  το  κοινό  έρχεται  σε  συχνή επαφή,  όπως
χερούλια και κιγκλιδώματα, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με απορρυπαντικό και μηχανική τριβή. 
o Δεν  συστήνεται  ο  καθαρισμός  και  η  απολύμανση  ξύλινων  επιφανειών/κατασκευών  (π.χ.
παγκάκια, τραπέζια, κατασκευές για παιχνίδι κ.α.) ή δαπέδων εξωτερικού χώρου (π.χ. από άμμο, χαλίκι,
κ.α.). 

 Τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι δενχρειάζεταινα απολυμαίνονται αλλά επιβάλλεται να καθαρίζονται τακτικά. Ο
κίνδυνος  διασποράς  της  λοίμωξης  COVID-19  μέσω  αυτών  των  επιφανειών  είναι  πολύ  μικρός  και  η
απολύμανσή τους δεν θεωρείται αποτελεσματικό μέτρο προφύλαξης. 
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Διαδικασία καθαρισμού και εφαρμογής

απολυμαντικών σε επιφάνειες και εξοπλισμό στα

σχολεία

Γενικές πληροφορίες

Ο νέος κορονoϊός μπορεί να επιβιώσει  σε επιφάνειες και αντικείμενα από ώρες έως ημέρες

ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η έκθεση στο ηλιακό φως μειώνουν το χρόνο επιβίωσης

του. 
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Ο  καθαρισμός των  επιφανειών  με  σαπούνι  και  νερό  απομακρύνει  τα  μικρόβια  και  τους

ρύπους από τις επιφάνειες και μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19. 

Η  εφαρμογή  απολυμαντικών σκοτώνει  τους  παθογόνους  μικροοργανισμούς  που  έχουν

επιμολύνει επιφάνειες και αντικείμενα μειώνοντας ακόμη περαιτέρω τον κίνδυνο εξάπλωσης

της λοίμωξης. Η αποτελεσματική δράση του καθαρισμού με χλωριούχο διάλυμα προϋποθέτει

η επιφάνεια να έχει καθαριστεί πρώτα με κοινά καθαριστικά. 

Α. Διαδικασία καθημερινής καθαριότητας των σχολείων

1. Το  προσωπικό  καθαριότητας κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών  του  θα  πρέπει  να

χρησιμοποιεί  τον  κατάλληλο  προστατευτικό  εξοπλισμό  που  περιλαμβάνει  προστατευτική

μάσκα, κατά προτίμηση χειρουργική, προστατευτικά γάντια μιας χρήσης και στολή εργασίας

με πλαστική ποδιά μιας χρήσης. Αμέσως μετά την αφαίρεση των γαντιών τα χέρια θα πρέπει

να  πλένονται  πολύ  καλά  με  νερό  και  σαπούνι  ή  αλκοολούχο  αντισηπτικό  διάλυμα

(τουλάχιστον 60% αλκοόλη).

2. Όλες οι αίθουσες του σχολείου θα πρέπει να αερίζονται πολύ καλά ιδιαίτερα πριν αλλά και

κατά την διάρκεια της καθαριότητάς τους. 

3. Η καθαριότητα των επιφανειών με κοινό απορρυπαντικό ή υγρό σαπούνι  προηγείται της

χρήσης απολυμαντικών, ιδιαίτερα δε όταν αυτές είναι εμφανώς λερωμένες.

4. Ο  συστηματικός  και  καθημερινός  καθαρισμός  επιφανειών (πόμολα,  διακόπτες,  πάγκοι,

γραφεία,  θρανία  κ.ά)  με  κοινά  καθαριστικά  απαιτεί  την  τριβή  των  λείων  επιφανειών  και

ιδιαίτερα αυτών που αγγίζονται πιο συχνά από τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

5. Ο  καθαρισμός  υλοποιείται  με  προϊόντα  οικιακής  χλωρίνης  που  είναι  αποτελεσματικά

έναντι  του  κορονοϊού,  όταν  αραιωθούν  κατάλληλα.  Εναλλακτικά  μπορούν  να

χρησιμοποιηθούν  αντισηπτικά   αλκοολούχα  διαλύματα  (με  70%  ελάχιστη  συγκέντρωση

αλκοόλης) ή οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο ενεργό σκεύασμα έναντι των ελυτροφόρων ιών

από τον ΕΟΦ.

6. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού και ιδιαίτερα των  ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να

ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες μπορεί

να  χρησιμοποιηθεί  αλκοολούχο  αντισηπτικό  διάλυμα  (τουλάχιστον  70%  αλκοόλης)  σε
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μαντηλάκια  ή  ψεκασμούς,  ενώ  οι  επιφάνειες  θα  πρέπει  να  στεγνώσουν  καλά  πριν

χρησιμοποιηθούν από άλλο μαθητή ή εκπαιδευτικό.

Σχετικά με τα απολυμαντικά επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 η χλωρίνη δεν αναμειγνύεται με απορρυπαντικά ή διαλύματα αμμωνίας.

 τα  διαλύματα  χλωρίνης  εφαρμόζονται  σε  επιφάνειες  για  τουλάχιστον  1  λεπτό  και  η

αποτελεσματικότητα της δράσης τους διαρκεί για τουλάχιστον 24 ώρες.

 η χρήση των απολυμαντικών θα πρέπει να γίνεται  όπου επιτρέπεται ανάλογα με το είδος

της επιφάνειας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 η αραίωση των απολυμαντικών, ο χρόνος εφαρμογής τους, ο χρόνος αερισμού του χώρου

και ο εξοπλισμός του προσωπικού καθαριότητας θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις

σχετικές οδηγίες χρήσης του κάθε προϊόντος. 

 Αποθηκεύστε  τα  απολυμαντικά  με  τον  κατάλληλο τρόπο   και  κρατήστε  τα  μακριά  από

παιδιά.

Η προετοιμασία του διαλύματος αραιωμένης χλωρίνης γίνεται αναμιγνύοντας: 

Τέσσερα  (4)  κουταλάκια  (20ml)  πυκνής  χλωρίνης  ανά  λίτρο  νερού  (αραίωση  1/50).  Η

συγκέντρωση  του  πυκνού  διαλύματος  υποχλωριώδους  νατρίου  (αδιάλυτη  χλωρίνη)  να

κυμαίνεται  μεταξύ  3%  και  5%  κατά  βάρος.  Προσοχή: Να  μην  χρησιμοποιηθεί  διάλυμα

χλωρίνης  μικρότερης  αραίωσης  καθώς  μπορεί  να  είναι  ερεθιστικό  για  το  αναπνευστικό

σύστημα κυρίως των παιδιών.

7. Οι μοκέτες πρέπει να καθαρίζονται συχνά με ηλεκτρική σκούπα που περιλαμβάνει φίλτρο

HEPA, αργά και προσεκτικά και προς τις δύο κατευθύνσεις και δεν πρέπει να τινάζονται γιατί

υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού στον αέρα.  Για τις υπόλοιπες μεγάλες επιφάνειες δεν

πρέπει να χρησιμοποιείται κοινή σκούπα.

8. Ο προαύλιος χώρος καθαρίζεται με κοινά απορρυπαντικά και νερό.

9. Υπάρχουν  πολλά  ζητήματα  που  προκύπτουν  και  δεν  σχετίζονται  με  το  COVID-19,  όταν

ανοίγουν ξανά δημόσια κτίρια και χώρους που έχουν κλείσει για παρατεταμένες περιόδους.

Για  παράδειγμα,  θα  πρέπει  να  ληφθούν  μέτρα  για  να  διασφαλίσετε  την  ασφάλεια  του

συστήματος νερού του κτιρίου. Δεν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε συστήματα εξαερισμού,

εκτός από τη συνήθη συντήρηση, ως μέρος της μείωσης του κινδύνου για COVID 19.
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Β. Σχολεία  με επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα COVID-19. 
Βασικές αρχές

 Προτείνεται  η  απομόνωση  όλων  των  χώρων  που  χρησιμοποιούνταν  από  το

επιβεβαιωμένο  θετικό  με  COVID-19  μέλος  της  σχολικής  κοινότητας,  προτού  ξεκινήσει  ο

καθαρισμός  με  χρήση  χλωριούχου  διαλύματος,  ώστε  να  ελαχιστοποιηθεί  η  πιθανότητα

έκθεσης άλλων ατόμων που βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον.

 Οι εξωτερικές πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά ώστε να γίνει

επαρκής  αερισμός  του  χώρου.  Αν  υπάρχει  δυνατότητα,  ο  καθαρισμός  της  αίθουσας  να

ακολουθεί μετά από 24ωρο αερισμό της.

 Το  προσωπικό  καθαριότητας  θα  πρέπει  να  επιμεληθεί  όλες  τις  περιοχές  που

χρησιμοποιήθηκαν  από  το  επιβεβαιωμένο  θετικό  κρούσμα  με  COVID-19  (π.χ.  γραφεία,

τουαλέτα,  κοινόχρηστοι  χώροι,  αίθουσες,  τραπεζαρία),  εστιάζοντας κυρίως στις επιφάνειες

όπου υπήρξε επαφή.

 Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει πάντα να φοράει τον απαραίτητο προστατευτικό

εξοπλισμό (χειρουργική μάσκα, ολόσωμη ποδιά με μακριά μανίκια, γάντια, γυαλιά).

 Ο εξοπλισμός  καθαρισμού πρέπει να είναι μίας χρήσης και να μην χρησιμοποιηθεί σε

άλλους χώρους εάν δεν καθαριστεί κατάλληλα. 

 Η  διαδικασία  καθαριότητας  και  εφαρμογής  απολυμαντικών  στις  επιφάνειες  γίνεται

σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες στις σχετικές οδηγίες του

ΕΟΔΥ    https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/   

Πώς θα πρέπει να μιλάω στους έφηβους για τον COVID-19 

Συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς

 Να  παραμείνετε  ήρεμοι  και  καθησυχαστικοί  απέναντι  στα  παιδιά,
λειτουργώντας ως πρότυπο συμπεριφοράς για αυτά.
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 Να  ακούτε  και  να  συζητάτε  μαζί  τους,  ενθαρρύνοντάς  τους  να
μοιραστούν μαζί σας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τόσο τα
ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα.

 Ενημερώστε  τα  παιδιά  σχετικά  με  τον  ιό  με  ακριβή,  σύντομο  και
ειλικρινή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και την αντιληπτική
τους ικανότητα. Η απόκρυψη της αλήθειας και των γεγονότων μπορεί
να δημιουργήσει σύγχυση και αβεβαιότητα στα παιδιά.

 Ενθαρρύνετε  την  αναζήτηση  από  τους  ίδιους  τους  εφήβους  πηγών
ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με τον ιό και συζητήστε μαζί τους
για  τις  ειδήσεις  και  τις  πληροφορίες  αυτές,  βοηθώντας  τους  να
αναπτύξουν  μια  κριτική ματιά  απέναντί  τους.Όμως,  αποθαρρύνετε
την  υπερβολική  έκθεση  στις  πληροφορίες  αυτές  καθώςαυτή
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του άγχους και του φόβου τους.

 Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον υπενθυμίζοντάς τους συνεχώς
τα μέτρα προφύλαξης από τον COVID-19 και διαβεβαιώνοντάς τους ότι
λαμβάνονται  όλα τα δυνατά μέτρα για  τη διασφάλιση της  δημόσιας
υγείας από την επιστημονική κοινότητα και την πολιτεία.

 Να  αποφεύγετε  την  απόδοση  ευθυνών  και  την  αρνητική  κριτική
απέναντι σε ένα άτομο που νόσησε και να εξηγήσετε στον έφηβο για
ποιους λόγους δεν ευθύνεται το ίδιο το άτομο, καταπολεμώντας έτσι
την εμφάνιση φαινομένων στιγματισμού και σχολικού εκφοβισμού.

 Ενθαρρύνετε τη συχνή συμμετοχή των εφήβων σε δραστηριότητες που
τους αποφορτίζουν και τους χαλαρώνουν
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Συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για την ενδυνάμωση και αποφόρτιση των εφήβων

Τα αυξανόμενα κρούσματα του COVID-19 έχουν προκαλέσει ανησυχία σε όλους μας. Ειδικά για τους
εφήβους, όμως, καθώς διανύουν ένα κρίσιμο στάδιο στη ζωή τους, η ψυχολογική επιβάρυνσήίσως
είναι  μεγαλύτερη.  Για  αυτό  είναι  σημαντικό  να  κατανοήσουμε  τις  ψυχοκοινωνικές  ανάγκες  των
εφήβων και να προσπαθήσουμε να τους στηρίξουμε αποτελεσματικά.

Το  στρες  είναι  ένα  φυσιολογικό  και  αναμενόμενο  κομμάτι  της  ζωήςμας.  Είναι  μια  φυσιολογική
αντίδραση  του  οργανισμού  σε  μη  φυσιολογικές  καταστάσεις.  Το  σώμα  μας,προσπαθώντας  να
αντιμετωπίσει τους αγχογόνους  παράγοντες, ενεργοποιεί την αντίδραση πάλης ή φυγής. Ωστόσο, όταν
το στρες λειτουργεί για μεγάλη χρονική περίοδο, το σώμα μας βρίσκεται σε μια κατάσταση συνεχούς
υπερδιέγερσης που μπορεί να προκαλέσει μια ποικιλία σωματικών συμπτωμάτων, όπως:

 Διαταραχές πέψης

 Αλλαγές στην όρεξη

 Αύξηση βάρους

 Πονοκεφάλους 

 Κούραση και αδυναμία

 Πόνο στο στήθος και ταχυπαλμία

 Αλλαγή στην αναπνοή

 Αϋπνία ή υπνηλία

 Πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος,

καθώς  και μια σειρά ψυχολογικών συμπτωμάτων, όπως:
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 Ανησυχία

 Θυμός

 Φόβος

 Συναισθηματική απομόνωση.

Σε  αυτές  τις  αντιδράσεις  των  εφήβων  θα  πρέπει  να  δρούμε  με  υποστηρικτικό  τρόπο,  τονίζοντας
τηφυσιολογικότητα των αντιδράσεων αυτών, εφόσον επικρατούν κάποιες μη φυσιολογικές συνθήκες,
ακούγοντας τις ανησυχίες τους, διαβεβαιώνοντας ότι είναι ασφαλείς και ενθαρρύνοντάς τους. 

Συγκεκριμένα:

 Μιλήστε στους εφήβους για τον μηχανισμό του στρες. Βοηθήστε τους να καταλάβουν ότι
στην παρούσα κατάσταση είναι φυσιολογική η εμφάνιση συναισθημάτων ανησυχίας και
άγχους.

 Προτρέψτε  τους  εφήβους  να  εκφράσουν  τις  ανησυχίες  τους,  βοηθήστε  τους  να
διορθώσουν τις παρανοήσεις τους και εξετάστε προσεκτικά τις πιθανές αιτίες άγχους.

 Ακούστε  χωρίς  να  ασκείτε  κριτική  και  προσπαθήστε  να  αντιληφθείτε  αυτά  που  δεν
εκφράζουν λεκτικά.

 Δώστε οδηγίες στους εφήβους για το πώς μπορούν να προφυλαχθούντηρώντας τα μέτρα
προφύλαξης  και  ατομικής  υγιεινής  (πλύσιμο  χεριών,  χρήση  αντισηπτικών  διαλυμάτων
κλπ),  φροντίζοντας  ωστόσο  να  μην  εμπλακούν  σε  έναν  φαύλο  κύκλο  διαρκούς
ενασχόλησης με ζητήματα καθαριότητας.

 Συμβουλέψτε τους εφήβους να μην κάνουν κατάχρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

 Ενθαρρύνετε  την  υιοθέτηση  ενός  υγιούς  τρόπου  ζωής  μέσω  της  τακτικής  φυσικής
άσκησης, της υγιεινής διατροφής και του επαρκούς ύπνου. 

 Ενθαρρύνετε να αναπτύξουν στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να χαλαρώσουν (όπως
βαθιές αναπνοές, ένας περίπατος, εκμυστήρευση και συζήτηση της δυσκολίας τους με ένα
αγαπημένο πρόσωπο στο σπίτι).

 Ενθαρρύνετε την επικοινωνία των εφήβων με φίλους τους μέσω των κοινωνικών δικτύων
ή του τηλεφώνου, καθώς είναι σημαντικό να μην απομονωθούν αυτήν την περίοδο.

 Ενθαρρύνετε τους εφήβους να ασχολούνται όσο πιο συχνά μπορούν με αγαπημένες τους
δραστηριότητες (όπως να ακούσουν μουσική ή να διαβάσουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο).

 Αποφύγετε να είστε υπερπροστατευτικοί μαζί τους και δείξτε τους εμπιστοσύνη.
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Πως μπορείτε να διαχειριστείτε έναν μαθητή σας που διαγνώστηκε θετικός στον  COVID-19 καθώς
και τους συμμαθητές του:

Η  προστασία  της  υγείας  των  εφήβων,  τόσο  της  σωματικής  όσο  και  της  ψυχολογικής,  είναι  πολύ
σημαντική. Όσο απαραίτητη είναι η τήρηση των μέτρων προφύλαξης από τον ιό,τόσο απαραίτητηείναι
και η αποφυγή περιστατικών στιγματισμού και  απομόνωσης των μαθητών που εκτέθηκαν στον ιό.
Είναι πολύ βασικό να θυμόμαστε ότι ο  COVID-19 δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ εθνικοτήτων, ηλικίας,
φύλου  ή  ικανοτήτων.  Οι  εκπαιδευτικές  δομές  θα  πρέπει  να  καλωσορίζουν,  να  σέβονται  και  να
υποστηρίζουν όλα τα παιδιά.

Συγκεκριμένα:

 Επικοινωνήστε με τον έφηβο ρωτώντας τον αν επιθυμεί να ενημερωθούν οι συμμαθητές
του για την ασθένειά του.

 Εφόσον  υπάρχει  αυτή  η  συναίνεση,  είναι  σημαντικό  να  ενημερωθούν  σωστά  οι
συμμαθητές του, ώστε να μην τον απομονώσουν, τονίζοντας τα εξής βασικά γεγονότα:

- Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις φύλου ή ηλικίας.

- Είναι μικρές οι πιθανότητες να εμφανίσει κάποιος σοβαρά συμπτώματα.

- Εφόσον έχει επιτραπεί στον ασθενή να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, σημαίνει
ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τους υπόλοιπους.

- Τηρώντας  αυστηρά  τα  μέτρα  προφύλαξης,  προστατεύετε  τον  εαυτό  σας  και  τους
άλλους.

- Γνωρίζοντας  τα  συμπτώματα  του  ιού  (πυρετός,  βήχας  ή  δύσπνοια),  μπορούμε  να
προλάβουμε την εξέλιξή του.
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 Διασφαλίστε  ένα  ασφαλές  και  φιλικό  περιβάλλον  προς  τον  έφηβο  που
αρρώστησε,ξεκαθαρίζοντας στους συμμαθητές του ότι δεν φταίει εκείνος για την ασθένειά
του και ότι η μετάδοση αυτή μπορεί να συμβεί σε όλους.

 Δημιουργήστε ένα θετικό κλίμα μέσα στην τάξη με ενισχυτική διάθεση από την πλευρά σας
και καλλιεργήστε την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

 Είναι  σημαντικό  ο  έφηβος  αυτός  να  συμμετέχει  σε  κοινές  δραστηριότητες  και  να
επιστρέψει στην καθημερινή ρουτίνα του.

 Ενημερώστε  σωστά  και  ενθαρρύνετε  τους  εφήβους  να  είναι  υποστηρικτικοί  ο  ένας
απέναντι στον άλλον για να αποφευχθούν φαινόμενα στοχοποίησηςνοσούντωνμαθητών.

 Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι υπάρχει εκφοβισμός ή απομόνωση του εφήβου, θα
πρέπει να τοαντιμετωπίσετε άμεσα.

Συμβουλές για αποφόρτιση των εκπαιδευτικών:

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

το  έργο  σας  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  σε  περιόδους  κρίσης  καθώς  σας  δίνεται  η  δυνατότητα  να
βοηθήσετε  τα παιδιά να μάθουν να νοιάζονται  τον συνάνθρωπό τους,  να  καλλιεργηθούν σε αυτά
συναισθήματα  συμπόνιας  και  αλληλεγγύης,  να  ενδυναμώσουν  την  ανθεκτικότητά  τους,  για  να
μπορέσουν στο μέλλον να δημιουργήσουν μια ασφαλή κοινωνία.

Στη  συγκεκριμένη  συγκυρία  καλείστε  να  έρθετε  αντιμέτωποι  όχι  μόνο  με  τις  ανησυχίες  και  τους
προβληματισμούς  των  μαθητών  σας  αλλά  και  τους  προσωπικούς  σας  φόβους.  Για  αυτό  είναι
σημαντικό να προστατεύσετε τους εαυτούς σας.

Συγκεκριμένα:

 Διερευνήστε το δικό σας άγχος και αν υπάρχει μετριάστε το ή διαχειριστείτε το, καθώς
εσείς αποτελείτε πρότυπο για τους εφήβους.

 Να φροντίζετε τη σωματική και ψυχική υγεία σας.

 Προσπαθήστε να διατηρήσετε,  όσο είναι  εφικτό,  καθημερινές δραστηριότητες που σας
χαλαρώνουν.
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 Φροντίστε να κοιμάστε επαρκώς και να τρέφεστε σωστά.

 Φροντίστε να έχετε κοντά σας ένα υποστηρικτικό δίκτυο ανθρώπων.

 Αναζητήστε συμβουλές ή βοήθεια από ειδικούς ψυχικής υγείας σε περίπτωση ανάγκης.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  υποστήριξη  ή  παρέμβαση  μπορείτε  να  απευθυνθείτε  στην  ειδική
ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 2105212058

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση:2152156060
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